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CAPÍTULO I 

A FORMAÇÃO DA CUT 

 reaparecimento do movimento sindical, em fins da década dos 70, quando 
se iniciou o processo de abertura política, permitiu, muito rapidamente, que 

várias tendências do movimento sindical procurassem unir esforços no sentido da 
criação de organismos centrais de representação dos trabalhadores. Com tal 
propósito, uma primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 
(CONCLAT)1 foi realizada nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 1981, na Praia 
Grande (SP). Essa reunião havia sido precedida por numerosos encontros 
estaduais de trabalhadores (ENCLATs) destinados a apresentar documentos e 
eleger delegados para a próxima CONCLAT. Quando da abertura da conferência, 
estavam presentes 5.036 delegados de 1.091 entidades, entre sindicatos, 
federações e associações pré-sindicais. Estavam representadas também cinco 
confederações: a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a 
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Confederação dos Professores 
do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e 
Publicidade e a Confederação dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, 
Fluviais e Aéreos. Além das cinco confederações, participaram também delegados 
de nada menos do que 43 federações. Duas observações devem ser feitas sobre 
essa primeira CONCLAT. Primeiro: o grande número de confederações e 
federações ao lado de associações pré-sindicais, associações de funcionários 
públicos e sindicatos é indicativa da presença, nessa CONCLAT, de 
representantes de várias facções do sindicalismo brasileiro, fato que explica a 

                                                 
1 A sigla CONCLAT foi utilizada em diferentes eventos para significar conferência, congresso e 
coordenação da classe trabalhadora. A I CONCLAT, de 1981, significa Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora, que reuniu várias correntes do sindicalismo e de onde saiu a Comissão Pró-
CUT. Posteriormente, o nome congresso foi utilizado por duas vezes no mesmo ano, para designar, 
em agosto de 1983, o I CONCLAT, quer dizer, o primeiro Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora e, depois em novembro, para designar também o Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora, O CONCLAT de agosto reuniu o bloco dos sindicalistas que iriam criar a CUT. O 
bloco contrário, que convocou o CONCLAT de novembro, decidiu criar uma Coordenação Nacional 
das Classes Trabalhadoras, conservando o nome CONCLAT. Essa CONCLAT, em 1986, efetuou um 
congresso que decidiu pela formação de uma Central Geral dos Trabalhadores, em oposição à CUT. 
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